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Az ökumenikus imahét 1. nap

Köszöntés:  „Mi  pedig  valamennyien  az  ő  teljességéből  kaptunk  kegyelmet
kegyelemre.” (Jn1, 16)

Ének: 274:1-4 „Ki Istenének átad mindent…”

Előfohász: „Ó,  mily  szép  és  mily  gyönyörűséges,  ha  a  testvérek  egyetértésben
élnek!”(Zsolt133,1)

Lekció: János evangéliuma 1, 35-51 Lelkünk épülésére és hitünk erősödésére: 

„35Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt,  36és rátekintve Jézusra, aki
arra járt, így szólt: „Íme, az Isten Báránya!” 37Meghallotta a két tanítvány, hogy ő
ezt mondta, és követték Jézust. 38Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik
őt, megszólította őket: „Mit kerestek?” Ők pedig ezt válaszolták: „Rabbi – ami azt
jelenti:  Mester  -,  hol  van  a  lakásod?”  39Ő így  szólt:  „Jöjjetek,  és  meglátjátok.”
Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon; körülbelül
délután négy óra volt ekkor. 40A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól és követték
őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik.  41Ő, mihelyt találkozott testvérével,
Simonnal, ezt mondta neki: „Megtaláltuk a Messiást” – (ami azt jelenti: Felkent).
42Odavitte  Jézushoz,  aki  rátekintve  így  szólt:  „Te  Simon  vagy,  Jóna  fia:  téged
Kéfásnak fognak  hívni”  –  (ami  azt  jelenti:  Kőszikla).  43Másnap Jézus  Galileába
akart  indulni.  Ekkor  találkozott  Fülöppel,  és  így  szólt  hozzá:  „Kövess  engem!”
44Fülöp pedig Bétsaidából származott, András és Péter városából. 45Fülöp találkozott
Nátánaéllel,  és  így  szólt  hozzá:  „Megtaláltuk azt,  akiről  Mózes  írt  a  törvényben,
akiről  a  próféták  is  írtak:  Jézust,  a  József  fiát,  aki  Názáretből  származik.”
46„Származhat-e  valami  jó  Názáretből?”  –  kérdezte  tőle  Nátánaél.  Fülöp  így
válaszolt: „Jöjj, és lásd meg!” 47Amikor Jézus látta, hogy Nátánaél közeledik feléje,
azt  mondta  róla:  „Íme,  egy igazi  izráelita,  akiben nincsen álnokság.”  48Nátánaél
megkérdezte  tőle:  „Honnan  ismersz  engem?”  Jézus  így  válaszolt  neki:  „Mielőtt
Fülöp  idehívott,  láttam,  hogy  a  fügefa  alatt  voltál.”  49Nátánaél  így  szólt  hozzá:
„Mester,  te  vagy az Isten Fia, te vagy Izráel királya!”  50Jézus így válaszolt neki:
„Mivel  azt  mondtam neked,  hogy  láttalak  a  fügefa  alatt,  hiszel?  Ennél  nagyobb
dolgokat fogsz látni.” 51És hozzátette: „Bizony, bizony, mondom néktek: meglátjátok
a  megnyílt  eget  és  az  Isten  angyalait,  amint  felszállnak,  és  leszállnak  az
Emberfiára.”

Az  Úr  áldása  legyen  az  Ő  Igéje  olvasásán,  befogadásán,  megcselekvésén  és
továbbadásán. 



Előima: Köszönjük Neked, hogy Nálad megnyugodhat a mi testünk és lelkünk, hogy
Te ma is kész vagy betölteni ezt a hajlékot. Sőt szent hajlékká válhat Lelked ereje által
a mi testünk akkor, amikor Igéd utat tör bensőnkben és ma is ránk találsz, utánunk
jössz, nevünkön szólítasz, kiválasztasz, s annyit mondasz, hogy: „Kövess engem!”

Te tudod, hogy önerőből csak süllyednénk a bűn mocsarában, s elnyelne bennünket a
sötétség.  De  a  Te  kérésed  ma  is  szereteted  jele,  hiszen  Nálad,  szorosan  a  Te
nyomodban maradva lelhetünk csak biztonságra és békességre.  

Urunk  megvalljuk  Előtted,  hogy egykor  a  Te  szereteted  bennünket  is  megérintett.
Ezért készek vagyunk ma egyedül rád figyelni, kizárni mindent, ami megzavarhatna,
félretéve gondolatban mindazt, amivel naponta küzdünk. 

Kérünk növeld ma a mi hitünket. Erősíts meg mindazokat, akik ebben az időszakban
Igédből és Igéddel táplálkoznak. 

Könyörgünk a Krisztus hívők egységéért. Felekezettől függetlenül imádkozunk ennek
a világnak a keresztény-keresztyén közösségeiért. A keveseket hozzuk Eléd a sokak
érdekében,  hogy  ne  lankadjon  a  kezünk,  amikor  imádkozunk  mindazokért,  akik  a
környezetünkben,  városunkban,  országunkban és  ebben a  világban élnek.  Hogy az
utcák hadd teljenek meg majd fenséges dicséreteddel, lábad elé borulva, áldva a Te
háromszor szent neved. Úr Jézus Krisztusért kérünk hallgasd meg imánkat. Ámen

Igehirdetés előtti ének: 512:1 „Szólj, szój hozzám Uram…”

Textus: János evangéliuma 15,16a 

„Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket.”

Vasárnapot ünneplő keresztyén gyülekezet,

szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

A 2021-es a Krisztus-hívők egységéért  való imahét anyagát a Grandchamp-i

Szerzetesi közösség készítette. Grandcham egy kis falu Franciaországban, aminek 101

lakosa  van.  Érdekessége  a  közösségnek,  hogy  jelenleg  50  nővér  alkotja,  akik

„felfedezték” a csend fontosságát az igehallgatáshoz. Igen… egy mondatba került 50

nő és a csend, mégis a hangsúly az igehallgatáson van. A nővérek esetében pedig ezen

az  éven  hangsúlyos  az  ige  továbbadása  és  a  mai  igeszakaszokon  keresztül  a  mi

személyes igére való figyelésünk. Mi mit hallunk meg az első tanítványok elhívásán

keresztül  az  alapigénkig  eljutva?:  „Nem  ti  választottatok  ki  engem,  hanem  én

választottalak ki titeket.”



A hosszabb bibliai szakaszunkban Keresztelő János bizonyságot tett Jézusról,

amikor kimondta, hogy „Íme, az Isten Báránya!” Mekkora felismerés és megvallása ez

hitének, amikor hitvallása után követi is Jézust, tanítványait az Ő irányába vezeti. Mert

akiben Isten elkezdi az ő munkáját, abban folytatja is.  

Ha  visszagondolunk  a  saját  hitvallástételeinkre  arra,  amikor  elköteleztük

magunkat,  hogy  Jézus  Krisztus  igaz  követői,  református  egyházunk  hűséges,

engedelmes és alázatra kész hívei leszünk -azóta hány alkalommal buktunk el és hány

alkalommal kezdünk újat  az  Úrral,  azt  gondolva,  hogy majd  adok neki  egy újabb

esélyt miközben Ő az, aki esélyekben részesít minden nap, amikor megengedi, hogy

felébredjek, hogy végezzem a munkám, s elcsendesedjek előtte miközben hálát adok

mindazért, amit elvégzett mai napig az életemben. 

Ő az, aki egykori tanítványait kiválasztotta, elhívta és vezette azon az úton, amelyen

járniuk kellett. S egy közös útnak a kezdete mindig találkozással kezdődik. Találkozás

ember és Isten, teremtmény és teremtő, az idő és az örökkévalóság között. 

Ő az, aki veled/velünk is találkozik-beszél, amikor Igéjét olvassuk vagy hallgatjuk, s a

saját hitvallástételeink az Ő kiválasztása nélkül soha nem születtek volna meg. 

Isten bármikor eszünkbe juttathatja azt, amit Előtte és Neki fogadtunk. Ő képes olyan

élethelyzeteket adni,  amikor rájövünk,  hogy úgy sincs más segítsége és oltalma az

embernek, egyedül a hatalmas Isten tetteire csodálkozhat rá, és egyedül tőle várhatja a

gondviselést  és  a  bűnök  eltörlését,  hogy  ne  szégyenérzetünk  nőjön,  hanem

bűnbánattartásunk alkalmával tisztuljunk a  Bárány vére által, mert Krisztus az Isten

Báránya, aki által elvette Isten a világ bűnét, aki által nem kell többé bujkálnunk, mint

az első emberpárnak az édenkertben, hanem megállhatunk Istenünk előtt, aki eltörli

bűneinket, ha a részünkről ott van az igaz megbánás és bűnvallás. S így a közelében

egyre jobban azzá lehetünk,  akikké Isten kezdettől  fogva akart  formálni.  Hiszen Ő

Krisztusban kiválasztott bennünket.  

Kedves  Testvéreim!  A  két  tanítvány  hall  Jézusról,  amikor  azt  mondja

Keresztelő János, hogy „Íme az Isten Báránya” és követik Őt. Elég a hallás. S azért

vágyunk mi is elé, hogy halljunk róla. S ha felismerjük hitbeli növekedésünk kulcsát,



és mi el tudunk hallgatni,  akkor egy idő után már nem én kerülök a középpontba,

hanem  Ő.  Ő,  aki  kiválasztott,  aki  mindent  tud  rólam,  őt  nem  érdeklik  már  a

kifogásaink, nem érdekli a bizonyítványom magyarázása, mert sokkal mélyebbre lát

mint, amit magamból mutatok és magamról mondhatok.  Látja, ismeri, tudja minden

gondolatunkat, megvizsgálja és ismeri szívünk minden érzését. 

De  Istent  nem érdekli,  hogy ki  voltál,  nála  az  a  fontos,  hogy  most  ki  vagy!  Egy

elutasító, kételkedő, maga és problémái körül forgó személy…vagy, az vagy, akinek

tekintete találkozott már Istennel, aki emberré lett Jézusban és Isten Bárányává érted.

Egyedül  ez  a  szeretetkapcsolat  képes  útnak  indítani,  az  úton  tartani  és  megtanít

hallgatni. 

Kedves Testvéreim! Az Édenben, amikor az ember elvesztette Istennel a kapcsolatot,

az élő közösségét, megszűnt a beszélő viszony, de egyet hallottak, mégpedig azt, hogy

hűvös alkonyatkor jár a kertben. Isten Igéje az Újszövetségben azt mondja, hogy a hit

hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által. Aki tehát Jézus Krisztus követője akar

lenni és beszélni is szeretne majd a Megváltójáról, ahogy itt a két tanítvány, annak

legelőször hallania kell. Mi is akik olvassuk az Igét, sokan el tudjuk mondani, hogy

egyszer hallottunk egy igét, egy történetet, és azzal kezdett Isten a mi szívünkbe életet

gerjeszteni,  életet  táplálni,  Szentlelke  által  munkálkodni,  s  a  mai  napig  csak  a

felidézése is képes elvégezni lelkünk épülését.

András és János,  akiknek később ígéretet  ad,  hogy nagy dolgokat  fognak látni  azt

kérdezik Jézustól hogy Hol van a lakásod? Nem tudták megfogalmazni mit is akarnak

Jézustól, de azt igen, hogy vele akarnak maradni, ott akarnak élni, ahol Ő, a közelében

akarnak lenni. S egy párbeszéd indul el a tanítványok és Jézus között. S ha mi magunk

is  készek  vagyunk  imáinkban  megszólítani  Urunkat,  akkor  jönnek  a  válaszok,

megmutatja a helyet, ahová mennünk kell, ahol tenni kell a dolgunkat. Nem egy futó

kapcsolatra kell  törekednünk Jézussal…,hogy amikor mélyen vagyok,  akkor jövök,

amikor nagy betegségem van, akkor tőle várom a gyógyulást, de amikor rendben megy

minden, akkor elfelejtem azt is, hogy ki az, aki segítségemre sietett és meghallgatta

kiáltásomat. Ő választott ki, s nemcsak rám mutatott, hívott azután pedig elhagyott,

hanem velem van minden napon e világ végezetéig. . 



A  tanítványok  felismerték  Jézusban  az  Isten  Bárányát,  elég  volt  egy  kissé  áldott

csendben  lenni,  s  odafigyelni  Keresztelő  Jánosra.  Megtalálták  azt,  akit  kerestek,

megtalálták a Messiást, akiről azt mondja az Ószövetség, hogy majd a kígyó fejére

tapos.  Aki  ma is  nagyobb hatalommal  bír,  mint  a  gonosz  és  képes  felülkerekedni

félelmeinken  és  aggodalmainkon.  Aki  világosságot  és  bölcsességet  képes  adni  és

Szentlelke által vezetni azokat, akik hallgatják az Igét, követik az útmutatást, keresik

azokat a helyeket, ahol ő van a középpontban. S nem elégedtek meg ennyivel, hanem

követték  őt  sőt  neki  szolgáltak.  Arra  mentek,  amerre  Jézus,  szemtanúi  voltak

csodáinak majd az Ő hatalmával vitték és hirdették az evangéliumot. 

Kedves Testvéreim! Mi vajon kíváncsiak vagyunk-e arra, hogy hol lakik a mi életünk

Ura, mi vágyunk-e a közelségére és, hogy állandó kapcsolatban legyünk vele. Nem félj

beszélni  vele  önmagadról,  gyengeségeidről,  bűneidről,  mert  ő  ma  is  a  hallgatásod

mögé lát, de könnyebb, ha kiöntöd előtte szíved, ha megvallod bűneidet, amitől nem

tudsz saját akaratodból és erődből szabadulni. Kérd az Ő segítségét, s kövesd, hiszen ő

már meghívott egy útra, amikor megengedte az életed, lábaid olyan helyre viszi, ahol

bízhatsz benne, ahol akár a vízen is járhatsz, ha nem a hullámokra figyelsz, hanem

kapcsolatban maradsz azzal a Jézussal, aki kiválasztott, hogy ezentúl csak neki élj és

szolgálj. Ámen 

Utóima: Urunk olyan hallást kérünk tőled, amelyben meghalhatjuk a nekünk célzott

üzeneteidet. Hogy ezek az üzenetek necsak egyik fülünkön bemenjenek és  a másikon

kijöjjenek,  hanem legyenek  ott  a  gondolatainkban,  kerüljenek  be  szívünkbe  és  ott

végezzék  munkájukat  és  a  kellő  időben  irtsanak,  építsenek,  romboljanak  és

biztassanak. Hogy csak az maradjon meg, ami javunkat szolgálja, és ami abban erősít

meg, hogy a Te választottaid vagyunk mindnyájan, akik Jézus Krisztust, mint Isten

Bárányát elfogadjuk és Téged követünk.  

Az imahét mai napra kijelölt közös imádságával könyörgünk Előtted: 

„Jézus Krisztus! Te keresel bennünket, hogy barátságodban részesíts, és olyan életre

vezess, amely mindennél teljesebb. Adj bizalmat, hogy válaszoljunk hívásodra, hogy

másmilyenné legyünk, akik jóságod tanúi a világnak. Ámen”



Úri ima: Mi Atyánk…

Áldás: „Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket.”

(Jn15,16a)

Záró ének: 395:1-3 „Isten szívén megpihenve…”


